Logen nr 117
Gustaf V
Vattengränden 9
602 22 Norrköping
Plusgiro FS: 39 11 33-6
Plusgiro Brödragåvan: 17 18 99-8
Måltidsanmälan: 011- 199 535
Redaktör: Per Johansson
E-post: p-m.johansson@swipnet.se
Hemsida:
www.oddfellowlogen117.org

BrodersNytt
Januari nr 1 2014
19:e årgången—180:e numret

Övermästarens spalt
Två år har nu snart förflutet och detta är mitt
sista inlägg som Övermästare. Två intensiva år
där vi tillsammans har genomfört en hel del förändringar och många goda gärningar. En ny besättning är på väg att installera sig i januari. Jag
önskar alla pågående Ämbetsmän lycka till på
färden. Det är två spännande och givande år som
väntar, det kan jag lova. I distriktet har vi nio
brödraloger och vi är den största, är en av de tre
loger som har ökat medlemstalet under de senaste två åren. Det gör att vi också har en mycket
bra medlemsutveckling även om vi blickar utanför vårt distrikt.
När jag nu sitter i stugan på landet finns det tid
att fundera och blicka framåt. En jul har förflutit
med klappar till stora och små. När jag och UM
Anders Österlund överlämnade julgåvan den 15
december fick jag en tanke om att vi kanske kan
engagera oss mer i denna välgörenhet. Fick höra
att mamman och hennes barn inte haft en TV
under en längre tid. Detta hade nu löst sig. Men
kanske någon broder har en TV över eller skall
byta, varför inte skänka den till de som behöver i
stället för att gå till Returpunkten. Det finns säkert andra fungerande saker som kan behövas
och som vi bröder kan avvara och skänka.
Nu går vi mot ett Nytt År och nya möjligheter
att förverkliga det arbete som vi tagit på oss. Vi
har fått många nya bröder och jag vill tacka er
faddrar, som medverkat till rekryteringen, och
gett dem en stor möjlighet att utvecklas som
medmänniska.
Jag vill passa på och tacka alla de bröder som
hjälp och stöttat mig under dessa två år som er
Övermästare. Två år som, tack vare er alla, gått
över förväntan.
Sist men inte minst önskar jag er alla en god
fortsättning på det nya
året 2014.
VÄNSKAP KÄRLEK
SANNING
Guy Viklund

Vad händer?
Torsdag den 9 januari kl. 19.00
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista. Ballotering II:a graden. Klubbafton
Br Lennart Exius kommer att underhålla oss i bankettsalen
med en ”Annorlunda ordlek” . Kom med och låt din hjärna
stimuleras i bröders krets. Medtag din tur-penna - den kommer att behövas.

Meny: Uppgift saknas.

Söndag den 12 januari kl. 15.00
Barnjulfest. Se information på sidan 3.

Torsdag den 23 januari kl. 18.30
Arbetsloge enligt ordinarie föredragningslista.
Ämbetsmannainstallering. Brödramåltid.
Meny: Uppgift saknas.

Torsdag den 9 januari kl. 17.30
Damklubben. ”Filmtajm”

Fredag den 17 januari kl. 19.00
Lägret nr 15 Stegeborg. Ytterligare information
finns på sidan 3.

Månadens bidragsgivare
Vi tackar br Björn Lantz (Lantz Företagsutveckling & Livsstilsföretagande ) för sponsringen av
månadens nummer av BrodersNytt.

Vi hyllar
På sidan 3 finns en sammanställning över bröder i
vår loge som fyller jämna år under 2014. De jubilerande bröder som önskar uppvaktning från logen
kommer att uppmärksammas under denna rubrik i
BrodersNytt.
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Vad hände?
Undermästarens noteringar
Söndag den 1december: Adventshögtid i Östra Stenby
ÖM Guy Viklund kunde glädja sig åt att hela 42 bröder (varav en gäst) samlats för vårt förkortade sammanträde. I sig en imponerande siffra!
Det efterföljande och traditionsenliga adventsfirandet i Östra Stenby kyrka samlade så över 100 personer där
Odd Fellow-kören under ledning av Ann-Christin Hallgren på ett som vanligt utmärkt sätt svarade för den musikaliska inramningen. På marginalen kunde noteras att könsfördelningen i kören numera glädjande nog är jämt
fördelad. Även vi bröder och övriga gäster som inte ingår i kören bidrog till den musikaliska upplevelsen genom att under några julpsalmer förstärka O Hans Thelins orgelspel med dånande sång. Mäktigt!
Br Lars Rydberg hälsade oss välkomna och K Lennart Exíus bidrog med en tankeväckande julbetraktelse. ÖM
delade så sina tankar kring julen med oss innan O Hans Thelin avslutade högtiden med att som postludium
(latin som betyder efterspel) spela ”White Christemas”. Det närmaste snö vi kom denna dag .
Ett 90-tal personer samlades så i Bygdegården för det adventskaffe som Diakonikretsen bjudit in till. I sanning
ett trivsamt adventsfirande!

Torsdagen den 12 december: Julloge
Den här kvällen ”tjuvfirande” vi Lucia. Br Bengt-Ove Jonsson hade nämligen städslat ett skönsjungande luciatåg från Navestadskolans årskurs 9 som dagen före Luciadagen gladde oss 72 bröder som samlats i Ordenssalen med en fin ljusupplevelse och välljudande sång.
ÖM inledde därefter mötet med det smärtsamma beskedet att vår ExO Olle Linderhjelm för alltid lämnat
brödrakretsen. Parentation över broder Olle kommer att ske vid ett senare tillfälle.
Bland bröderna fanns den här kvällen br Axel Olofsson, numera medlem i B 127 Kvarnbyn i Mölndal. Br Axel
invigdes i vår loge 1982 och var medlem hos oss till 1993. Hans fader och fadder är br Bertil Olovsson. Han
kunde tyvärr själv inte delta men framförde varma hälsningar till alla bröder genom sonen Axel. Sjukutskottet
för br Ulf Eriksson, UM Anders Österlund, hälsade från br Ulf.
Logen hade ett bordlagt ärende att ta ställning till, nämligen GEU:s budgetförslag inför 2014. Dialogen med
GEU pågår och logens beslut med anledning av budgetförslaget kan svårligen anstå till nästa logesammanträde
i januari. Logen beslöt därför att, efter att ÖM informerat om handläggningsläget, ge ÖM och valämbetsmännen befogenhet att för logens räkning besluta om logens ställningstagande i frågan. PS informerade om att inbjudningar till många ämbetsmannainstalleringar kommit liksom ett stort antal julhälsningar. Val till utskott och
revisorer för arbetsterminen 2014-15 genomfördes och därmed är logens ”besättning” för den arbetsterminen
klar. ÖM berättade att julgåvan från br Lennart Torstenssons fond kommer att delas ut till en behövande person den 15 december. Han påminde även om att vi har vår Ämbetsmannainstallering den 23 januari och att två
repetitioner kommer att genomföras den 12 och 19 januari kl 1900.
K Lennart Exíus delade sina tankar kring en viktig del av julbordet med oss vilket möttes av brödernas applåder inför öppen ridå innan ÖM för sista gången detta år avslutade logen.
I Bankettsalen avnjöt vi så ett mäktigt julbord, samt genomförde vår sedvanliga julauktion där behållningen
oavkortat går till Julinsamlingen. FS Björn Lantz kunde förtjust rapportera att bröderna genom lotter, kollekter,
gåvor och inte minst auktionsinrop samlat ihop över 17 000:- till julinsamlingen. Det bästa resultatet på många
år! Pengarna kommer logen att oavkortat använda till olika välgörenhetsinsatser.
Ander Österlund, UM
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Speaker´s Corner
Adventsuppvaktning på Ekhöjden, Sandbyhov
Lördagen före första advent uppvaktade logen 117 Gustaf V äldreboendet på Ekhöjden, Sandbyhov. Ett 50-tal boende och besökande kunde avnjuta tårta och kaffe, antingen i samlingssalen eller
på sina egna rum. Lennart Remlöf och Solveig Andersson sam fyra
av hennes barnbarn underhöll glatt och trivsamt i samlingssalen
med julsånger. Ett mycket uppskattat inslag som lockade till både
leenden och allsång. Vår jubelveteran br Hans Cademan som bor
på Ekhöjden var en av dem som lät sig väl smaka. På bilden syns
undertecknad tillsammans med br Hans.
Mikael Hagdahl, UM:s ers

Barnjulfest den 12 januari
Söndagen den 12 januari firar vi i logen B117 Gustaf V vår traditionella barnjulfest dit alla är välkomna med
barn, barnbarn, ja även barnbarnsbarn om så är! Som vanligt är huvudnumret lekar kring granen under ledning
av Solveig ”Sollan” Gustavsson. Tomtefar, som har haft en jobbig period, har åkt på en välbehövlig semester
så därför kommer Tomtemor att titta in med allt vad det kan innebära. Kostnaden är 60:- för vuxna (0:- för
barn) och jag ser fram emot er anmälan senast den 8 januari på telefon 011-199535.
Jan Ohlsson, KM

Vårt Brödraläger nr 15 Stegeborg
Trots hård konkurrens med Lucia avslutade vårt traditionella Julläger med julhögtid i Nyköping fredagen den
13 december kl. 19.00 som samlat 55 Patriarker varav sju kom från vår loge, B117 Gustaf V. Patriark Göran
Salomonsson gick igenom DN:s Budgetförslag som godkändes. Det innebär oförändrad avgift på kr 420:- per
år. Musikunderhållning med Mini-OddQestern Kenth Nyqvist gitarr och Torbjörn Thell dragspel.
Nästa lägermöte äger rum fredag den 17 januari 2014 i Norrköping med anförande av Storkaplan Peter Stillnert.. Vi återkommer om måltiden. Sista anmälningsdag den 14 januari 2014 till undertecknade lägervärdar.
Gunnar Lagerström tel.0705-500907 mail: gunnar.l.lagerstrom@telia.com;
P.O Kyndel tel 070-5256896 mail:info@westrens.se;

Bröder som fyller jämt under 2014
Mad DatumÅr
Januari

Februari
April

Maj
Juni

Juli
Augus
September
November
December

Namn

2014-01-05
014-01-12
2014-01-20
2014-01-31
2014-02-01
2014-02-13
2014-04-03
2014-04-20
2014-04-22
2014-04-28
2014-05-07
2014-05-11
2014-06-03
2014-06-12
2014-06-14
2014-06-26
2014-06-27
2014-07-08
2014-07-30
2014-08-09
2014-09-03
2014-11-24
2014-12-09
2014-12-30

70
70
70
70
70
70
90
70
70
50
60
70
70
80
50
70
70
50
70
70
75
50
60
60

Anders Jacobson
Leif Ahlqvist
Håkan Warldén
Kent Svensson
Kaj Borg
Sören Andersson
Hans Cademan
Krister Andersson
Bo Nygren
Mikael Kinnå
Håkan Andersson
Per-O2o Kyndel
Bo Eriksson
Owe Eriksson
Clas Niklasson
Per Hedström
Ingvar Sax
Mats Dimell
Jan Stening
Gunnar Lagerström
Lennart Exius
Peter Norén
Johan Kreuger
Bengt-Ove Jonsson

